
Kannanhoidolliset susiluvat 2016 – haku ja ennakoidut lupaehdot  

POIKKEUSLUVAN HAKEMINEN  

Suden kannanhoidollista poikkeuslupaa suositellaan haettavaksi yhteisluvalla susireviirin alueelle. 

Lupaosakkaat ilmoitetaan erillisellä lomakkeella ja hakemusalue rajataan liitekarttaan. Riittävän 

käsittelyajan takaamiseksi hakemus tulee toimittaa riistakeskuksen lupahallintoon viimeistään 

maanantaina 30. päivä marraskuuta. Hakemus pyydetään toimittamaan riistakeskukseen mieluiten 

sähköisesti. Osoitteessa luvat.riista.fi olevaan lupahakemuspalveluun tunnistaudutaan joko käyttämällä 

Oma riista -tunnuksia tai verkkopankkitunnuksia 

Hakemus tulee perustella huolellisesti hyödyntäen Tassu-järjestelmään kirjautuneita havaintoja. Havainnot 

susien poikkeavasta käyttäytymisestä (esim. liikkuminen asutuksen tuntumassa), aiheutuneet vahingot ja 

ongelmat reviirialueella tulee kirjata hakemukseen. Hakijan tulee arvioida Tassu-havaintojen perusteella 

lauman yksilömäärä. Hakemusperusteiden lisäksi hakemuksessa tulee nimetä metsästyksenjohtaja sekä 

vähintään kaksi apujohtajaa, joiden tehtävänä on turvallisen metsästystapahtuman suunnittelu sekä 

vastata siitä, että pyyntiä koskevia säädöksiä noudatetaan. Suomen riistakeskus arvioi ja selvittää 

tapauskohtaisesti perusteet poikkeuslupien myöntämiselle. Suden kannanhoidollinen poikkeuslupa voidaan 

myöntää tammikuun 15. päivästä helmikuun 15. päivään kestävälle ajalle. Kannanhoidollisia poikkeuslupia 

voidaan myöntää vain vahvoihin, elinvoimaisiin ja vakiintuneisiin susilaumoihin, joista on Tassu-

järjestelmän kautta kannanseurantatietoa käytettävissä. Poikkeuslupia voidaan myöntää pääsääntöisesti 

yksi susireviirialuetta kohden, mutta alueilla, joissa on useita lähekkäisiä elinvoimaisia laumoja tai lauman 

koko on suuri, lupia voidaan myöntää kaksi. Useat susilaumat sijaitsevat maakuntien raja-alueilla kahden 

eri Suomen riistakeskuksen aluetoimiston alueella. Tällöin poikkeuslupien hakijoiden olisi hyvä tehdä 

yhteistyötä, jotta susireviirialuetta kohden tulisi vain yksi hakemus.  

ILMOITUKSET  

Ennen pyyntiin ryhtymistä ja jokaisesta pyyntiin lähdöstä on etukäteen ilmoitettava osallistuvien nimet 

sekä pyyntialue Suomen riistakeskukselle ja alueen poliisilaitokselle. Lisäksi jokaisen pyyntipäivän jälkeen 

tulee tehdä ilmoitus jahdin päättymisestä. Jos pyynti tapahtuu kunnassa, johon kuuluu rajavyöhykettä, 

edellä mainitut tiedot on ilmoitettava myös rajavartiolaitokselle. Pyynnissä ammutusta eläimestä on 

viipymättä ilmoitettava Suomen riistakeskuksen aluetoimistolle sekä alueen poliisilaitokselle puhelimitse 

tai sähköpostitse. Ilmoituksessa on mainittava ampumapaikka. Kannanhoidollisella luvalla saatu saalis on 

poikkeusluvan saajan omaisuutta, ellei pyyntiporukka ole muuta sopinut. Saaliista on toimitettava pyydetyt 

näytteet riistantutkimukselle. 

LUPAEHDOT JA SUOSITUKSET  

Suomen riistakeskuksen myöntämässä poikkeusluvassa rajataan pyyntiin osallistuvien määräksi enintään 

50 metsästäjää. Suosituksena on, että pyyntiin osallistuu kouluttautuneita ja kokeneita pyytäjiä, erityisesti 

suurriistavirka-aputoimijoita sekä suurpetoyhdyshenkilöitä. Poikkeuslupa rajataan susireviirialueelle ja 

pyyntiaika on 30 vuorokautta. Pyynnissä tulee välttää alfayksilön tappamista. Pyynti suositellaan 

kohdistettavaksi nuoreen, haittaa tuottavaan yksilöön.  

Ohje perustuu asetusluonnokseen ja taustamuistioon. Kiintiö ja poikkeuspyynnin ehdot määräytyvät 

lopullisesti asetuksen tullessa voimaan. Lisätietoja Suomen riistakeskuksen aluetoimistoilta. 


